
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
47. Rady města

konané dne 6.9.2021

Dispozice s majetkem - věcné břemeno v k.ú. Obyčtov (EG.D - LDO)

RM je předkládáno k projednání a následnému schválení zřízení budoucího práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na částech pozemků p.č.1193, 1354/3, 1422/4 v k.ú. Obyčtov, jež jsou ve vlastnictví LDO, jehož je 
město spolupodílníkem.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z 
věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 1193, 1354/3, 1422/4 v 
k.ú. Obyčtov umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním 
plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 
00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční 
úplatou 650 Kč + DPH (podíl 13/710).

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno schválit uzavření smlouvy o BVB - dle 
návrhu usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu  s názvem stavby "Suky, úprava DS NN sm. 
hájenka". Průběh a rozsah věcného břemene je vymezen v situačním 
zákresu. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou s 
jednorázovou fin. úplatou 35.500 + DPH, přičemž podíl města 13/710 
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činí 650 Kč + DPH. EG.D uzavírá smlouvy s jednotlivými spolupodílníky 
(obcemi) samostatně s tím, že LDO dalo souhlas s předmětnou stavbou 
na svých pozemcích.

Materiál obsahuje: Příloha - zákres BVB (Veřejná)

Materiál projednán: v orgánech LDO

Přizváni:
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